
                                                                                            

  

 

INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA 

FORMULARZ PROPOZYCJI PROJEKTU 

 

Składający projekt: Czeskie 

Towarzystwo Ornitologiczne 

 

Forma prawna wnioskodawcy: 

stowarzyszenie 
 

Osoba kontaktowa: Břeněk Michálek 

 

Telefon: 734 226 037 Email: michalek@birdlife.cz 

 

Nazwa propozycji projektu: 

Mokřady (mokradła) - doskonały podręcznik ochrony przyrody dla Czechów i Polaków 

 

 

Krótki opis propozycji projektu: Park ptasi Josefovské Louky jest „okrętem flagowym” 

niepaństwowej ochrony przyrody w RCz. Nowoczesne metody ochrony przyrody 

przyniosły sukcesy w formie wzrastającej liczby rzadkich gatunków ptaków oraz innych 

zwierząt, ale również dużej liczby osób odwiedzających oraz organizowanych imprez 

edukacyjnych. Celem jest nawiązanie współpracy z polskim partnerem, który zajmuje się 

ochroną ptaków, przyrody oraz edukacją przyrodniczą. Nasze mokradła mogą służyć 

podręcznik przyrody również dla polskich odwiedzających.  Planujemy stworzyć małe 

czesko-polskie centrum informacyjne  trzy ścieżki edukacyjne o różnej długości, dwa 

miejsca obserwacji, drewniane chodniki oraz interaktywne elementy ważne dla edukacji 

ekologicznej. Środowiska polskich i czeskich miłośników przyrody, ornitologów oraz osób 

zajmujących się ochroną przyrody będą korzystać nie tylko z ptasiego parku, ale również 

terenów o podobnej wartości w Polsce z dwujęzyczną czesko-polską informacją oraz 

infrastrukturą edukacyjną i personelem. W ten sposób edukacja w przyrodzie i o ochronie 

przyrody będzie się po obu stronach granicy uzupełniać. Takim samym działaniem będą 

wspólnie organizowane imprezy edukacyjne i popularyzatorskie.  

Miejsce realizacji projektu:  

Ptasi park Josefovské louky u Jaroměře, powiat Náchod, Kraj Hradecki  

GPS: 50.3416836N, 15.9512439 

 

Partner: Czeskie Towarzystwo Ornitologiczne (ČSO) bada i chroni ptaki, ich środowisko 

oraz przyrodę jako całość a swoim działaniem motywuje do tego opinię publiczną. ČSO 

promuje ochronę przyrody opierającą się na wiedzy naukowej i pomaga rozwijać 

ornitologię oraz ochronę ptaków bez względu na granice polityczne. ČSO posiada 

doświadczenie z realizacji projektów programu Life, Programu Operacyjnego Środowisko, 

Interreg i innych. Założone w 1926 r. 

Przewidywany zakres współpracy z partnerem zagranicznym: 
 

Wymiana know-how w zakresie interpretacji i udostępniania dziedzictwa przyrodniczego, 

wzajemne udostępnienie doświadczeń oraz przykładów dobrych praktyk. 

Cel i produkty projektu: Celem jest rozpoczęcie długotrwałej współpracy w zakresie 

edukacji ekologicznej, popularyzacji i poznawania przyrody na obszarze transgranicznym. 



                                                                                            

  

Efektami projektu będą wspólnie organizowane imprezy, centra informacji oraz elementy  

do edukacji ekologicznej, które będą wykorzystywane przez oba państwa, wspólna 

promocja oraz zaangażowanie innych stowarzyszeń zajmujących się ochroną przyrody. 

Wstępny szacunek kosztów partnera (Czechy): 10 000,-CZK (391 500 EUR) 

 

Charakterystyka kosztów (płacowe, rzeczowe, inwestycyjne - konkretnie):  

Koszty osobowe: płace dwu czeskich pracowników projektu przez trzy lata realizacji 

projektu - 3 360 000 CZK (koordynacja, organizacja imprez, prowadzenie zajęć, 

komunikacja z partnerem) 

Wszystkie koszty: szlaki edukacyjne, elementy edukacyjne, gadżety reklamowe - 

1 000 000 CZK 

Inwestycyjne: przebudowa centrum dla odwiedzających i budowa miejsc obserwacyjnych 

- 5 640 000 CZK 

Stopień przygotowania projektu: 

Pozwolenie na budowę i przebudowę centrum dla odwiedzających. Przygotowanie 

technicznej dokumentacji projektowej dotyczących miejsc obserwacji. 

 
 


